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Bovenkerkpolder 18-19 april 2016 
 

Beste Bovenkerkerpolderse boeren, 

 

Opnieuw een keurige start van het weidevogelseizoen. We houden het hoge niveau goed 

vast. Met een paartje zomertaling erbij mogen we meer dan tevreden zijn. 

 

Net als de afgelopen jaren kiezen de weidevogels weer massaal voor de Bovenkerkpolder. Ik 

telde op mijn ronde 135 grutto´s en 152 kieviten -iets minder dan vorig jaar toen ik wat later 

telde -misschien missen we nu wat laatkomers? Er hangt nog een flinke groep grutto’s rond, 

het is onduidelijk of die zich bij ons gaan vestigen of nog doorvliegen. Slobeenden doen het 

opvallend goed! 

 

Veruit de meeste vogels zitten veilig op percelen met een rustperiode, maar zeker niet 

allemaal! Op enkele plaatsen zullen we nog kuikenvelden nodig hebben als we er voor 

willen zorgen dat de kuikens een goede kans krijgen! 

 

De percelen met een rustperiode zijn dus goed bezet, veel grutto’s broeden nog niet lang of 

beginnen rond deze tijd, dat betekent dat we op 1 juni nog veel kuikens mogen verwachten. 

In veel gevallen zal het nodig zijn de rust nog 1 of 2 weken te verlengen. Laten we hierover 

in mei afspraken maken! 

 

Een mooi voorjaar allemaal! 

 

Mark Kuiper 

 

Memo 
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Verlengen rust tot 

8 of juni of later! 

Verlengen rust tot 

8 of juni of later! 

Verlengen rust tot 

8 of juni of later! 
Verlengen rust tot 

8 of juni of later! 

Kuikenveld! 



  

 

Page 6 of 1 
Noord-Holland Zuid 
Oostermeerkade 6 1184 TV Ouderkerk a/d Amstel  
0629523020  

 



  

 

Page 7 of 1 
Noord-Holland Zuid 
Oostermeerkade 6 1184 TV Ouderkerk a/d Amstel  
0629523020  

 

 

 

 

 
 
 


